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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του αριθμού των ωρών ημερήσιας
απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, Κυριακών
και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.

2

Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των
βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο
μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης.

3

Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την
επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»,
σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την
ΠΕΕ 95/27.5.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/3772/ΔΕΠ
(1)
Καθορισμός του αριθμού των ωρών ημερήσιας απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Αρ. Φύλλου 880

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014).
4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
5. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6. Το αριθμ. 2/3772/0004/20.1.2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες της Δ/νσης.
7. Τις αριθμ. ΔΟΔΑ 4004287 ΕΞ2017/3.3.2017 (ΑΔΑ:
75Ξ6Η-Α4Ζ) και αριθμ. ΔΟΔΑ 4004286 ΕΞ2017/3.3.2017
(ΑΔΑ:7ΞΡΘΗ-Κ0Ν) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά ημερήσια υπερωριακή απασχόληση πέραν του πενθημέρου,
Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γ.Λ. Κράτους.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (58.500 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23140 και ΚΑΕ0512 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.
Γ3 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει, τις ώρες ημερήσιας
απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, για δέκα εννέα (19)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως
30.6.2017 ως εξής:
Α. Μέχρι 200 ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
Β. Μέχρι 200 ώρες απασχόλησης πέραν του πενθημέρου συνολικά ανά υπάλληλο.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται
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στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με την ευθύνη
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της
σε ΦΕΚ και έως 30.6.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 410/28408
(2)
Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των
βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Της περίπτωσης δ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου δέκατου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 123/4.11.2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).
4. Την αριθμ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄ 3755).
5. Την υπ’ αριθμ. 1332/93570/23.8.2016 απόφαση του
Αναπληρωτή ΥΠΑΑΤ με θέμα «διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών
ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιω-
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μάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο
μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ύψος μισθώματος
1. Καθορίζουμε το ύψος του ετήσιου μισθώματος για
τη χρήση της βοσκής σε δημόσιες και δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την
έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ως εξής:
α) Στις επιλέξιμες για ενίσχυση, σύμφωνα με το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης, βοσκήσιμες γαίες σε 0,40 €/
στρέμμα.
β) Στις μη επιλέξιμες για ενίσχυση βοσκήσιμες γαίες
σε 0,15 €/στρέμμα.
2. Το μίσθωμα της παραγράφου 1 κατατίθεται στον
Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος
χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών» των Περιφερειών της Χώρας και διατίθεται για την εκπόνηση των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ή καταβάλλεται στους
ΟΤΑ οι οποίοι έχουν εκμισθώσει δημοτικές βοσκήσιμες
γαίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’
αριθμ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
I

Aριθμ. απόφ. 220/1/13.3.2017
(3)
Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την
επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»,
σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την
ΠΕΕ 95/27.5.2016.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
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β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής
Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),
γ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ
Α΄ 176), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού,
δ) το ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως ισχύει,
ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ»)
της Τράπεζας της Ελλάδος 95/27.5.2016 “Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση
(ν. 4354/2015)»” (ΦΕΚ Β΄ 1574),
στ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες
των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α΄ 59), όπως ισχύει,
καθώς και τα Παραρτήματα αυτής,
ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους
που διέπουν τις συναλλαγές τους» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως
ισχύει,
η) την υπ’ αριθμ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2376),
θ) την υπ’ αριθμ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών
ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 650),
όπως ισχύει,
ι) το από 4.11.2016 (ΑΠ ΔΕΠΣ 4453/7.11.2016) έγγραφο
της εταιρείας «Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής: «Εταιρεία»), με το
οποίο αιτείται την παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα
στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει,
ια) το υπ’ αριθμ. ΑΠ ΔΕΠΣ 1568/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 4669/
6.12.2016 έγγραφο και το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από 4.1.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 8/5.1.2017) της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εταιρεία, με τα οποία της
κοινοποιήθηκαν ελλείψεις όσον αφορά την πληρότητα
του υποβληθέντος φακέλου και ζητήθηκε η υποβολή
περαιτέρω στοιχείων από αυτήν,
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ιβ) το από 15.12.2016 (ΑΠ ΔΕΠΣ 4969/19.12.2016) έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο υπέβαλε αναθεωρημένη αίτηση και δικαιολογητικά κατά τα προβλεπόμενα
στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και τα από 16.1.2017 (ΑΠ
ΔΕΠΣ 179/18.1.2017), 30.1.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 444/1.2.2017),
έγγραφα της Εταιρείας με τα οποία υπέβαλε πρόσθετα
στοιχεία,
ιγ) το υπ’ αριθμ. ΑΠ ΔΕΠΣ 90/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΙΔ/Ε/2/
1.2.2017 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 4 του
ν. 4354/2015, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της,
η αίτηση της Εταιρείας για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του
ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και τα λοιπά σχετικά έγγραφα
συνοδευόμενα από συνοπτικό σημείωμα, καθώς και το
υπ’ αριθμ. ΑΠ ΔΕΠΣ 133/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 498/8.2.2017
έγγραφο προς την ανωτέρω Επιτροπή,
ιδ) το έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 4 του
ν. 4354/2015 με αριθμ. πρωτ. 14947/6.2.3017 (ΑΠ ΔΕΠΣ
529/7.2.2017) «Παρατηρήσεις επί του φακέλου με αριθμ.
πρωτ. 90/1.2.2017 (ΙΔ/Ε/2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)» με το οποίο
υπέβαλε παρατηρήσεις επί του φακέλου της Εταιρείας,
καθώς και τα έγγραφα της ως άνω Επιτροπής υπ’ αριθμ.
18230ΕΞ./13.2.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 609/14.2.2017) «Διαβίβαση Πρακτικού - Γνωμοδότησης επί φακέλου αρ. 1 παρ.
4 του ν. 4354/2015» και υπ’ αριθμ. 19133 ΟΙΚ./15.2.2017
(ΑΠ ΔΕΠΣ 615/15.2.2017) «Επιστροφή Φακέλου αρ. 1
παρ. 4 του ν. 4354/2015 (αριθμ. πρωτ. 90/1.2.2017 (Εμπ.
ΙΔ/Ε/2))» με τα οποία η Επιτροπή διατύπωσε θετική γνώμη επί της αίτησης χορήγησης άδειας και επέστρεψε τον
πλήρη φάκελο, αντίστοιχα,
ιε) το από 7.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 854/7.3.2017) έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος τις υπ’ αριθμ. πρ. 696913/28.2.2017
και 759760/7.3.2017 Ανακοινώσεις Καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. των τροποποιήσεων του καταστατικού της
(κωδικοί αριθμοί πράξεων καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.:
938247/28.2.2017 και 942960/6.3.2017, αντίστοιχα), στις
οποίες επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτών το
νέο κείμενο του καταστατικού,
ιστ) το από 7.3.2017 Εισηγητικό Σημείωμα των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφασίζει:
να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία
«Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς πληρούνται στο
σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται στο ν. 4354/2015,
όπως ισχύει, και στην ΠΕΕ 95/27.5.2016.
Η εταιρεία, ως ειδικού και αποκλειστικού σκοπού,
επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες μόνο για τον σκοπό
άσκησης της ως άνω δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 880/16.03.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02008801603170004*

